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                                                                                                               До 
         Председателя на 
         Общински съвет 
         гр.Елин Пелин 
 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от  Йордан Илиев Йорданов – и.д.Кмет на Община Елин Пелин 
Съгласно заповед №599/12.07.2012 год. на Кмета на Община елин Пелин 

    
Уважаеми Господин Председател, 

 Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 
 Мотиви: Във връзка с новопостъпили молби до Кмета на Община Елин Пелин за 
разпореждане и управление и управление с общински имоти и в изпълнение на чл.8, ал.9 от 
ЗОС, моля да бъде актуализирана Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2012 год., 
 В качеството си на орган упражняващ правата на собственост, общински съвет Елин 
Пелин има правомощието да вземе решение с което да актуализира Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 год. 
 

На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, 
ал.9 от ЗОС.   
   

П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  М: 
 

 1.Общински съвет да вземе решение с което да актуализира Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2012 год. в частта: 
 

  ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 
ЗА  ПРОДАЖБА 

 

 1.Имот №035002 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с.Нови 
хан, частна общинска собственост, с площ от 1.696 дка, местност „Милковица”, категория на 
земята: V-та, с начин на трайно ползване нива  

2.Имот №017175 по одобрената карта на възстановена собственост на землище гр.Елин 
Пелин, частна общинска собственост, с площ от 0.170 дка, местност „Гробищата”, категория на 
земята: ІV-та, с начин на трайно ползване нива 

3.УПИ VІІІ-общ., кв.63 по плана на с.Равно поле, община Елин Пелин, целият с площ от 
970 кв.м. 

4.Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-За обществено обслужване в кв.97 по ЗРП на 
гр.Елин Пелин, целия с площ от 2690 кв.м., заедно с изградените в парцела – двуетажна масивна 
сграда със ЗП 82 кв.м. и масивна сграда /склад/ със ЗП 181 кв.м. 

5.Застроен урегулиран поземлен имот ІІІ-За обществено обслужване в кв.97 по ЗРП на 
гр.Елин Пелин, целия с площ от 2430 кв.м., заедно с изградената в парцела – масивна сграда на 
един етаж със ЗП 325 кв.м. 
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6.Застроен урегулиран поземлен имот Х-За обществено обслужване в кв.97 по ЗРП на 
гр.Елин Пелин, целия с площ от 1915 кв.м., заедно с изградените в парцела – масивна сграда 
/караулка/ със ЗП 23 кв.м., масивна сграда /гараж/ със ЗП 39.45кв.м., масивна сграда /каучуков 
цех/ със ЗП 125.50 кв.м., масивна сграда /за ремонт на хладилници/, със ЗП 92.43 кв.м. и масивна 
сграда /тоалетна/, със ЗП 3 кв.м. 

7.Незастроен урегулиран поземлен имот VІ-общ. в кв.62 по ЗРП на с.Равно поле, целия с 
площ от 925 кв.м. 

8.Назастроен УПИ ХV-За магазин, кв.34, с площ 575 кв.м., по плана на с.Столник, Община 
Елин Пелин; 

9.Имот № 085001 по одобрената КВС на землище с.Крушовица, Община Елин ПЕлин; 
10.Имот № 085002 по одобрената КВС на землище с.Крушовица, Община Елин ПЕлин; 
 

ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 
 
1.1/12 и.ч. от УПИ VІІІ-За бигов комбинат, кв.25а по плана на гр.Елин Пелин, Община 

Елин Пелин, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС 
 
  V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ 
 
  1.Помещение с площ 29,90 кв.м., находящо се на втория етаж в двуетажната масивна 
сграда /здравна служба/ в УПИ І-202 За здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в кв.27а 
по КРП на с.Нови хан.  
 2.Имот №000200 по КВС на землище с.Караполци, Община Елин Пелин. 

 
VІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ 

ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ 
 
1.20кв.м. /двадесет кв.м./ в УПИ ХІІІ-ЗА ОЖС, кв.14 по плана на с.Гара Елин Пелин за 

пристрояване на складово помещение към магазин за парфюмерия и козметика; 
  

 

   
Изготвил: 
Н-к отдел „УОС” 
      /С.Вельова/ 
 
 

     
      и.д.Кмет на Община Елин Пелин: 
                 /Йордан Йорданов/ 
      Съгласно заповед №599/12.07.2012 год. на Кмета на Община Елин Пелин 


